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Kompaktní obráběcí centrum

C 12 U dynamic s robotickým systémem RS 05

Přídavný zásobník

Přídavný zásobník Hermle monolitické osmihranné konstrukce

Reportáže se zákazníky

Z oborů: kovoobrábění a zpracování umělých hmot,
měřicí techniky, optických systémů a nástrojové techniky

Společnost.

Úvodem
Vážení obchodní přátelé a zákazníci, milé kolegyně a kolegové,
rok bohatý na události je nyní téměř za námi
a my vyhlížíme vpřed do roku 2015. Kurz
společnosti Hermle AG je stabilní a pravděpodobně docílíme očekávaného přírůstku obratu
i hospodářského výsledku v horní jednomístné
procentuální oblasti.
Při výstavbě nové montážní haly pro montáž
obráběcích center C 50 a C 60 a automatizovaných systémů Hermle-Leibinger Systemtechnik
(HLS) započaté na jaře zcela plníme časový
plán. Po slavnostním otevření začátkem prosince by se již měly montovat první stroje a
HLS by měla konstruovat svá první automatizovaná zařízení. Do kanceláří, školicích prostor
a konferenčních místností o velikosti více než
2000 čtverečních metrů se také nastěhují obě
vývojová oddělení (HLS) z Gosheimu a Tuttlingenu. Více úloh plněných v jedné lokalitě nejen
podporuje náš pocit vzájemnosti, ale také
zesiluje integraci HLS do týmu Hermle.
Z hlediska trhu bylo C 12 U dynamic, naše
nejmenší obráběcí centrum, přijato dobře a my
jsme mohli model přizpůsobit mimo jiné pro
zamýšlené obory lékařské techniky, přesného
strojírenství, výroby nástrojů a konstrukce
forem. Na jednom z nejúspěšnějších veletrhů
společnosti Hermle AG, na AMB ve Stuttgartu
jsme centrum C 12 U dynamic představili již s
připojeným robotickým systémem RS 05 (bližší
informace na straně 2-3 tohoto vydání).
Již dnes probíhají první přípravy na výstavu
Open House, která se bude v Gosheimu konat
od 22. do 25. dubna 2015. V příštím vydání k
tomu podáme podrobnější informace.

Kompaktní obráb
C 12 U dynamic
Kompaktní obráběcí centrum C 12 U dynamic
s připojeným robotickým systémem RS 05
Připojením kompletního robotického systému RS 05 se sice zvětší
instalační plocha o 2 m2, ale uživatel získá mimořádné ekonomické
zhodnocení.
Nově vzniklá plně automatická výrobní linka může nyní nepřetržitě vyrábět s minimální obsluhou nebo zcela bez obsluhy.
Obráběcí centrum C 12 U s robotickým systémem RS 05 nalezne své uplatnění právě v oborech jako lékařská technika, přesné
strojírenství a výroba elektrod při výrobě nástrojů a konstrukcí forem.
Celý systém tvoří dva hlavní moduly, obráběcí centrum C 12 U a robotický systém RS 05.
Robotický systém RS 05 je umístěn vlevo vedle stroje C 12 U a skládá se z modulu zásobníku palet pro až 12 matric, které lze
nad sebou ukládat ve variabilních odstupech. Tyto matrice mohou být individuálně osazeny obrobky nebo např.
paletami ITS 50. Robot může podle provedení podavače vkládat a vykládat až 10 kg těžké palety nebo obrobky
přímo z matric do pracovního prostoru stroje C 12 U. Při této operaci najede osa Y stroje C 12 U do polohy
výměny nástroje a současně otevře levou mezistěnu mezi pracovním prostorem a robotem. Robot vytáhne
vedenou matrici z matricového zásobníku a jednoduchým resp. dvojitým podavačem vloží palety nebo
přímo polotovary obrobků do pracovního prostoru. Na naklápěcím otočném stole NC mohou být namontovány speciální zákazníkovy upínací prostředky pro
bezpečné a rychlé upnutí palet nebo obrobků.
Vkládání do zásobníku palet se provádí ze zadní strany,
souběžně s hlavním časem. Pouze se nahoru vysunou
dveře, na odkládací plochu se položí matrice a ručně se
zasunou do zásobníku. Místo ke vkládání a vykládání
nástrojů ze stroje C 12 U se rovněž nachází na zadní
straně stroje. Standardní zásobník nástrojů pojme
36 nástrojů. Doplňkově lze zásobník bez nutnosti
zvětšení instalační plochy téměř zdvojnásobit, z 36 na
71 nástrojových míst. To je velká výhoda právě v automatickém obráběcím procesu, protože při něm se často
pro zachování procesně bezpečného pracovního chodu
pracuje s náhradními nástroji nebo nástroji stejného
druhu. Přídavný 19“ ovládací pult usnadňuje zadávání
dat nástrojů a umožňuje komfortní správu nástrojů.

Zároveň mi dovolte, abych vám i vašim rodinám touto cestou popřál požehnané vánoční
svátky, úspěšný rok 2015 a stálé zdraví.
S přátelským pozdravem

Franz-Xaver Bernhard
ředitel divize prodeje, výzkumu & vývoje

na obrázku kompaktní pracovní prostor stroje
C 12 U při vkládání obrobku pomocí robotického
systému RS 05

Společnost.
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na obrázku pracovní prostor a na straně umístěný
robot s matricí při procesu výměny (shora)
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Parametry C 12 U dynamic
Pojížděcí dráha X–Y–Z:

350 – 440 – 330 mm

Otáčky:

12000 / 15000 / 18000
30000 / 42000 ot./min

Rychlé posuvy lineárně X-Y-Z
(dynamik):

30 (50) m/min

Zrychlení X-Y-Z
(dynamik):

4 (8) m/s2

Řízení:

TNC 640

Naklápěcí otočný stůl
Upínací plocha:
Rozsah naklopení:
Druh pohonu otočné osy C:
Otáčky osy otáčení C
(dynamik):
Druh pohonu výkyvné osy A:
Otáčky výkyvné osy A (dynamik):
Zatížení stolu:

Ø 320 mm
+/- 115 °
Krouticí moment
40 (80) ot/min
mechanický jednostranný
25 (55) ot/min
max. 100 kg

zásobník nástrojů
(integrovaný v loži stroje)

Standardní prstencový zásobník:
Přídavný zásobník:

36 nástrojů
35 nástrojů

Parametry robotického
systému RS 05 rs 05
Robot:
Přepravní hmotnost:
Podavač:
Zásobník palet:

Ovládací panel robota:
na obrázku seřizovací provoz
s obslužným modulem robota

6osý průmyslový robot
do 10 kg
Dvojitý podavač pro palety ITS
50 a obrobky
pojme až 12 matric, které mohou
být individuálně dimenzovány
na palety ITS 50 nebo obrobky
pro seřizovací provoz robota
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Společnost.
Přídavný zásobník
ZM 92 – ZM 108 – ZM 115 – ZM 135 – ZM 192
Přídavný zásobník Hermle monolitické osmihranné konstrukce pro prostorově optimalizovanou
montáž k obráběcím centrům Hermle C 32 až C 60.
Na základní ploše 3 m2 je až 192 nástrojových
míst.
Základní podstavec a opěra osy Z jsou provedeny
z minerálního odlitku a zajišťují stabilitu zásobníku. Nastavitelné podstavce s vestavěnými přepravními kolečky usnadňují montáž k obráběcímu
centru.

Důležité vlastnosti
- K dispozici pro všechny modely
strojů C 32, C 42, C 50 a C 60
- Instalační plocha jen 3 m2
- Monolitická 8hranná konstrukce
- Základní podstavec a opěra osy Z
v provedení z minerálního odlitku
- Až 192 nástrojových míst
(v závislosti na rozhraní)

Provedení pro stroje C 50 / MT a C 60 / MT s přídavným ovládacím stanovištěm

- Vkládací a vykládací místo s
2 x 2 resp. 3 x 3 nástrojovými místy
(v závislosti na rozhraní)
- Přídavné ovládací stanoviště
u strojů C 50 a C 60
- Nastavitelné nohy s integrovanými
přepravními kolečky
- Kombinovat lze dva zásobníky

Provedení pro stroje C 32 a C 42 / MT.
Ovládací panel stroje lze natočit ke vkládacímu a vykládacímu místu

Uživatelé.

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části News / Anwenderberichte.

Frézování
na vysoké úrovni
Středně velký poskytovatel služeb CAD/CAM, technologií prototypů a obráběcí
techniky, společnost Schütz GmbH, vsází od samého počátku na výkonnost
CNC obráběcích center Hermle

Když se kreativní hlava se znalostí know-how
ve firmě dostatečně nevyužívá nebo je ve svých
aktivitách omezována, zůstává jí otevřena již jen
cesta k samostatnosti. Reinhard Schütz, majitel a
uvedená kreativní a know-how obsahující hlava
firmy totiž koncem 90. let minulého století zjistil,
že skutečně doslova ustrnul ve svém vývoji, tedy
nemohl se již správně realizovat. Nyní pod svým
vedením zaměstnává 20 odborníků. V důsledku
toho podstoupil riziko a založil firmu, ve které
se mělo všechno točit kolem aplikací CAD/CAM,
výroby prototypů, konstrukce zařízení a nástrojů
pro vstřikovací formy, stejně jako kolem kompletního obrábění náročných jednotlivých dílů a
malých sérií.
Vysoce kvalitní vybavení pro opakovatelné kvalitní výkony
„V podniku, ve kterém jsem léta pracoval, bylo
jednoho dne třeba pořídit nový frézovací stroj a
tehdy vyhrála firma Hermle. V následujícím období se potvrdilo, že to bylo zcela správné rozhodnutí a mně již v této době bylo jasné, že ve vlastní
firmě budu pracovat právě se stroji Hermle. Abychom co nejvíce stlačili nutnou investici, pořídili
jsme si jako první stroj použitou univerzální frézu
Hermle UWF 1002 H a po ní brzo následoval
další stroj U 630. Oba přesné obráběcí a frézovací
stroje s určitým stupněm částečné automatizace
jsme několik let plně využívali a pak jsme v roce
1999 nastoupili novou cestu s obráběcím centrem CNC C 600 V,“ říká Reinhard Schütz o fázích
budování své společnosti. Naši zákazníci byli s
námi tak spokojeni, že jsme k uspokojení jejich
potřeb vyšších kapacit a třískového obrábění
větších obrobků mohli postavit novou výrobní
halu a provést další investice do univerzálních
frézovacích strojů a CNC obráběcích center od

firmy Hermle (v roce 2001 jeden stroj U 1000
A a jeden stroj C 800 V). V následujícím období
prověřovali odborníci společnosti Schütz výkonnost strojů Hemle prostřednictvím 3 a 4osých
univerzálních frézovacích strojů resp.
CNC obráběcích center a pomocných zařízení až
na meze jejich možností a stejně tak zkoumali
kreativní řešení upnutí a použití nástrojů. Nakonec bylo v roce 2003 rozhodnuto, že se pořídí
nové 5osé vysokovýkonné obráběcí centrum
C 40 U a naší společnosti se otevřely zcela nové
možnosti.
Velký úspěch: Realizace nabídky 5osého
obrábění
Vyzbrojeni zkušenostmi minulých let a s vizí
budoucnosti před očima jsme postupně vytvořili
sektor 5osého/5stranného kompletního simultánního obrábění. Přednedávnem jsme objednali
vysokovýkonné 5osé CNC obráběcí centrum typu

C 60 U na výrobu velkých dílů. Reinhard Schütz
k tomu objasňuje: „Díky dalším šesti 5osým
obráběcím centrům jsme alespoň pro tuto chvíli
docílili velmi vysokého stavu 5osých obráběcích
i výrobních kapacit a současným i budoucím
zákazníkům tak můžeme poskytnout jistotu, že
dostanou náročné obrobky a řešení ve sjednaných termínech. Důležitou roli přitom samozřejmě hraje i velmi vysoká technická dostupnost
strojů Hermle a vysloveně dobrý a spolehlivý
servis. Firma Hermle nás po všechny roky velmi
angažovaně doprovázela a dokonce jednou dala
k dispozici stroj okamžitě, když jsem se kvůli
malým obráběcím kapacitám téměř dostali pod
tlak s dodávkami.“
„Jiná“ pracovní filozofie: Dát personálu
prostor a čas
Reinhard Schütz má po ruce následující vysvětlení: „Naši zaměstnanci jsou vždy plně odpovědní

vlevo Reinhard Schütz, zakladatel a majitel společnosti Schütz
GmbH, vpravo Franz Baier, operátor obráběcího centra CNC
a „muž v první linii“, dlouholetý zaměstnanec společnosti
Schütz GmbH

za určitý projekt, a to od konzultací k projektu až
po odeslání hotových dílů v doložené kvalitě.
Jelikož se většinou nezabýváme běžným CNC obráběním, ale vysoce náročným 5osým/5stranným
kompletním/simultánním obráběním jednotlivých
obrobků z nejrůznějších materiálů, jsou i nároky
na naše zaměstnance vysoké. Když naši zákazníci z automobilového průmyslu požadují složité
prototypy a součásti, je na prvním místě většinou
rychlost, protože nové generace vozidel čekají
resp. mají přerušené důležité zimní a letní testy.
V takových případech je naprosto nejdůležitější
disponibilní kapacita. Ale minimálně stejně důležitá je přesnost dílů a jejich kvalita a zde neznáme
absolutně žádné kompromisy. Vše musí sedět do
posledního detailu a k tomu je zapotřebí velká
koncentrace. Když zaměstnanec vše správně
udělá a stroj pracuje přesně podle zadání, výsledkem je zisk jak pro zákazníka, tak pro nás. Příliš
mnoho tlaku neprospívá ničemu a kvalita našich
výrobků je toho důkazem.
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Pracovní prostor stroje C 22 U s naklápěcím otočným stolem NC průměru 450 mm a upnutým strojním svěrákem

www.cad-schuetz.de

Uživatelé.

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části News / Anwenderberichte.

Vyznamenaná
smluvní výroba
Závod v Teisnachu jako centrum poskytování služeb v oblasti mechanické a
elektronické výroby ve skupině Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG vsází mimo
jiné na automatizovaná vysokovýkonná CNC obráběcí centra od Hermle

„Továrna roku – vynikající výrobce malých sérií 2010“
Potom následovala „Nejlepší továrna 2013“ a
letos bavorská cena kvality. Firma, která se smí
pyšnit takovými oceněními, musí v širokém oboru
výrobní techniky už něco dokázat, jako například
být dlouhodobým dodavatelem mechanických
součástí a konstrukčních celků. Vezměme ještě
v úvahu, že se v případě tohoto ocenění jedná
o výrobky a řešení z oblasti elektronické měřicí
a komunikační techniky a mechanická výroba
nepatří k hlavní podnikatelské činnosti společnosti Rohde & Schwarz GmbH & Co. Nebo snad již
hlavní činností je?
Specialita: Komplexní přesné díly od
velikosti šarže 1
V oblasti vertikálního frézování, ve které máme
aktuálně 38 zaměstnanců, musíme důsledně
vsázet na výkonnost a konkurenceschopnost,
což v praxi většinou znamená automatizované
5osé/5stranné kompletní simultánní obrábění.
„Abychom mohli trvale splňovat tyto požadavky,
spustili jsme v roce 2010 racionalizační projekt
,automatizovaná (převážné bezobslužná) výroba
dílů‘, pro který jsme hledali dostatečně zkušeného
partnera. Nalezli jsme ho ve společnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.“

Bezobslužná, procesně bezpečná, pružná a přesná kvalitní výroba
Zkušený praktik Andreas Bauer k tomu dodává:
„Vytyčili jsme si cíl značně zvýšit dobu bezobslužného provozu a řešení nám v plném rozsahu
poskytly koncepce Hermle. Nejprve jsme viděli
dokonalé prezentace a poté i naprosto uspokojivé
důkazy výkonnosti. Ve workshopech jsme nakonec definovali rozsahy vybavení a rozhraní.
Velkou výhodou se přitom ukázalo, že jsme dostali kompletní systémy od jednoho dodavatele, tedy
jednak dvě 5osá vysokovýkonná CNC obráběcí
centra typu C 30 U spojená s robotickým systémem RS 2 a zásobníkem obrobků a v druhém
případě jedno 5osé vysokovýkonné CNC obráběcí
centrum typu C 42 U s integrovaným trojnásobným systémem výměny palet.“
Závěr
Díky zkušenostem s výrobou získaným na obou
obráběcích centrech C 30 U plus a robotickém
systému RS 2 jsme se u systému frézování
na obráběcím centru C 42 U plus vybaveném
trojnásobným výměníkem palet po pouhých třech
měsících rozběhové fáze dostali na srovnatelně
vysoký stupeň využití, tedy na více než 95 %.

www.rohde-schwarz.de

osazovací stanoviště palet umístěné na čelní straně výměníku palet,
volně přístupné ze tří stran a shora

vlevo Martin Blüml, obsluha strojů/zařízení a vpravo Andreas
Bauer, vedoucí CNC vertikálního frézování, oba ze společnosti
Rohde & Schwarz, závod Teisnach

Uživatelé.

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části News / Anwenderberichte.

Přednost
společnosti Oculus
Od myšlenky k výrobku, aneb: Výroba přesných dílů a vysoký stupeň soběstačnosti výroby jako ústřední prvky úspěchu společnosti v oblasti
optických systémů a přístrojů pro oční lékaře a pracovní lékařství
„Přesnost člověk zvládne, když si téměř
všechno dělá sám,
má k dispozici nutné vybavení a kvalifikovaný
a nadšený odborný personál“, popisuje Uwe
Wambach, provozní vedoucí u společnosti Oculus Optikgeräte GmbH ve Wetzlaru filozofii výroby a
kvality výrobce oftalmologických přístrojů. Ovšem pěkně popořadě: Založení středně velkého rodinného
podniku Oculus Optikgeräte GmbH se datuje do roku 1895. Světlo světa spatřil tenkrát v Berlíně, později
následovalo stěhování do „údolí optiky“ v okolí města Wetzlar. Zde se z podniku Oculus stala skutečně
globální společnost, jejíž přístroje a kompletní řešení pro oftalmology, optometristy a oční optiky se
prodávají ve více než 80 zemích. Ve třech závodech ve Wetzlaru a v sousedním Münchholzhausenu
pracuje 265 zaměstnanců a za podpory vědeckých výzkumníků se zde zabývají vývojem a výrobou
komplexních mechatronických přístrojů a systémů s nejvyššími nároky na kvalitu. Kromě tradiční
jemné mechaniky a jemné optiky hraje důležitou roli i elektronika a software.

vlevo Uwe Wambach, provozní vedoucí, a vpravo Andreas Theis,
průmyslový mechanik, oba ze společnosti Oculus Optikgeräte
GmbH ve Wetzlaru, v pozadí 5osé vysokovýkonné CNC obráběcí
centrum C 22 U od Hermle

Efektivní obrábění přesných dílů připravených
k montáži
Za programování a obsluhu odpovídá 15 odborných
pracovníků ve dvousměnném provozu. Vyučený
jemný mechanik Uwe Wambach k tomu
vysvětluje: „Při výrobě 5000 živých
a častěji opakovaných dílů a 6000
nových dílů máme velmi široké
spektrum obrobků. Počty kusů jsou
přitom velmi různé, od 1 do 4000,
zejména když vyrábíme sériové
součásti podle potřeby a kapacit v
Komplexní
šaržích od 25 do 250 kusů. Na naše stroje
držák optiky s několika
referenčními rovinami pro optické osy,
máme proto vysoké nároky nejen z hlediska
5ose kompletně vyfrézovaný z jednoho kusu ve dvou
přesnosti tvarů, úhlů a referenčních rovin (polohy
upnutích (vpravo kompletní konstrukční celek)
optických os), ale i z hlediska pružnosti jejich využití.
V neposlední řadě musíme zmínit zásluhy 5osého vysokovýkonného obráběcího centra C 22 U od
firmy Hermle, které u nás má, díky své možnosti obrábět obrobky všech stupňů obtížnosti a provádět
povrchové úpravy takříkajíc na klíč, funkci určitého měřítka, které ukazuje, jak lze skloubit vysokou
přesnost obrábění s vysokou efektivitou práce.
K cíli pomocí 5 os
Firma Oculus potom důsledně urychlila pořízení 5osého vysokovýkonného CNC obráběcího centra
C 22 U a provedla tak správnou investici.
Uwe Wambach k tomu vysvětluje: Přesvědčila nás koncepce 5osého obrábění a konstrukce stroje, stejně jako zkoušky frézování, metoda odstraňování třísek a doplňková vybavení pro individuální přizpůsobení zařízení.
Žádný jiný stroj nedosáhl požadované přesnosti při 5stranném kompletním obrábění s opakovatelnou
přesnou souosostí pro optické přístroje tak snadno, jako obráběcí centrum Hermle. Protože je obrábění
jednotlivých a sériových součástí připravených pro montáž tak náročné, nemůžeme si dovolit absolutně
žádný omyl, proto jsme zvolili jistotu – obráběcí centrum typu C 22 U od Hermle.
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Velmi velký pracovní prostor na obráběcí centrum kompaktní třídy a naklápěcí otočný stůl NC průměru 320 mm pro naklápění/otáčení obrobku/obrobků (dvě osy v obrobku a tři osy v nástroji) pro 5osé/5stranné kompletní obrábění komplexních
optických součástí

www.oculus.de

Uživatelé.

Termíny
INTEC lipsko/německo
24.02.2015 – 27.02.2015

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části News / Anwenderberichte.

mecspe parma/itálie
26.03.2015 – 28.03.2015
cimt peking/čína
20.04.2015 – 25.04.2015
open house
gosheim/německo
22.04.2015 – 25.04.2015
mouldingexpo
stuttgart/německo
05.05.2015 – 08.05.2015
mach-tech budapešť/maďarsko
12.05.2015 – 15.05.2015
metalloobrabotka
moskva/rusko
25.05.2015 – 29.05.2015
machtool poznaň/polsko
09.06.2015 – 12.06.2015
valná hromada
gosheim/německo
08.07.2015
Německo

V pěti osách
rychleji k ROI

		
		
		

Hermle + Partner Vertriebs GmbH
Gosheim, Německo
www.hermle-partner-vertrieb.de

		
Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
		Tuttlingen, Německo
		
www.hermle.de
		
Hermle Maschinenbau GmbH
		Ottobrunn, Německo
		
www.hermle-generativ-fertigen.de
		Předváděcí středisko Hermle Kassel-Lohfelden
		
awt.kassel@hermle.de
		
www.hermle.de

Belgie
		
		

vlevo Reinhard Hackler, vedoucí oddělení mechanické výroby, a
vpravo Lukas Garthe, mechanik obrábění, před „svým“ 5osým
vysokovýkonným CNC obráběcím centrem C 60 U s řízením
Heidenhain

Středně velká společnost Meissner AG,
jeden z předních mezinárodních poskytovatelů kompletních služeb v oblasti výroby
forem a nástrojů zvyšuje „Return on Investment“, tedy návratnost investic svých zákazníků mimo jiné pomocí tří 5osých vysokovýkonných
CNC obráběcích center C 60 U od Hermle.
Obráběcí centrum C 60 U má velmi velký pracovní prostor o
rozměrech X = 1200, Y = 1300 a Z = 900 mm a naklápěcí otočný stůl NC 1350 x 1100 mm, který pojme obrobky o hmotnosti
až 2500 kg a zaručuje dynamické 5osé/5stranné kompletní/
simultánní obrábění
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„Přesnost a výkon pro světový trh“
– to ve společnosti Meissner AG v hessenském
Biedenkopf-Wallau neříkáme jen tak do větru,
nýbrž to doslova realizujeme. Velký podíl na tom
má v našich zeměpisných šířkách ne tak běžná
struktura akciových společnosti se spoluúčastí
zaměstnanců, v nichž většinu společnosti vlastní
zaměstnanci. To byl začátek úspěšného příběhu,
který pokračuje dodnes. Ve společnosti Meissner
AG je dnes v sídle v Biedenkopf-Wallau zaměstnáno více než 300 zaměstnanců a dalších zhruba
100 je zaměstnáno v čínské pobočce v Kchunšanu. V současné době se zabýváme technicky
náročnými kompletními řešeními, od vývoje
výrobků a inženýringu, rychlého zpracování
prototypů, výroby forem a nástrojů přes kontrolu
kvality, náběh nových nástrojů až po servis pro
výrobu nástrojů pro slévárny, vyfukovacích forem
a nástrojů pro kapotáž vozidel. Většina nástrojových systémů pokračuje dále do automobilového
průmyslu, kde působí mnozí naši zákazníci jako
výrobci či jako jejich technologičtí partneři resp.
subdodavatelé.

Výzva: Racionálně vyrábět větší nástroje
Vedoucí oddělení mechanické výroby, Reinhard
Hackler: „Vidíme silný trend zvětšování forem a
nástrojů, pokračující snahy o větší materiálovou a
energetickou efektivitu a stále rostoucí integraci
funkcí resp. zhušťování výkonu automobilových
konstrukčních celků.“ V praxi se setkáváme s
tím, že formy a nástroje jsou vytvářeny z větších
základních jednotek a větších součástí, což
vyžaduje příslušně větší stroje. Podle filozofie
ROI (návratnosti investic) společnosti Meissner
je nutné vyrábět formy a nástroje pro zákazníky
hospodárně, pro efektivní výrobu kompletních
dílů to znamená investovat do větších CNC strojů
s důrazem na 5osé technologie.
Řešení: Vysoce automatizované obrysové, simultánní a kompletní frézování
Reinhard Hackler k tomu dodává: „Po krátkém
vyhodnocení nám bylo jasné, že na obrábění velkých dílů nasadíme nová obráběcí centra typu C
60 U od firmy Hermle, protože se nám hned zdály
být ideální pro zamýšlené kompletní a simultánní
obrábění. Nyní již využíváme tři tyto stroje C
60 U převážně k obrysovému a simultánnímu
frézování s vysokým stupněm automatizace a z
důvodu prokazatelného výkonu postupně na toto
5osá obráběcí centra převádíme výrobu dalších
komplexních nástrojů nebo dílů.

Závěr aneb: Více než jen splněná očekávání
Ročně vyrábíme zhruba 600 kompletních nástrojů a v mechanické výrobě máme současně v běhu
asi 15 projektů. S vysokovýkonnými 5osými CNC
obráběcími centry C 60 U od firmy Hermle jsme
se naprosto trefili do černého a naše očekávání jsou silně překonána. Především jsme však
pomocí 5osého simultánního obrábění schopni
kompenzovat určité soustružnické nebo i zahlubovací práce, které díky tomu odpadnou, čímž
ušetříme náklady na manipulaci a změnu upnutí
a zkrátíme i dobu potřebnou k výrobě. Přesnost a
kvalita povrchu, a tím i celková kvalita kompletně
frézovaných základních prvků a součástí nástrojů
je nakonec tak vysoká, že se dokončovací práce
omezují skutečně na minimum.

Hermle Belgien
www.hermle-nederland.nl

Bulharsko
		
Hermle Southeast Europe
		Sofie, Bulharsko
		
www.hermle.bg

Čína
		
Hermle China
		Shanghai Representative Office
		
a Beijing Representative Office
		
www.hermle.de

Dánsko, Finsko, Norsko
		
		
		

Hermle Nordic
pobočka Årslev, Dánsko
www.hermle-nordic.dk

Itálie
		
		
		

Hermle Italia S.r.l.
Rodano, Itálie
www.hermle-italia.it

Nizozemsko
		
		
		

Hermle Nederland B.V.
Venlo-Blerick, Nizozemsko
www.hermle-nederland.nl

Rakousko
		
		
		

Hermle Österreich
pobočka Vöcklabruck, Rakousko
www.hermle.de

Polsko
		
		
		

Hermle Polska
pobočka Varšava, Polsko
www.hermle.pl

Rusko
		
Hermle Vostok OOO
		Moskva, Rusko
		
www.hermle-vostok.ru

Švýcarsko
		
Hermle (Schweiz) AG
		Neuhausen am Rheinfall, Švýcarsko
www.hermle-schweiz.ch
		
Hermle WWE AG
		Baar / Zug, Švýcarsko
		
www.hermle-vostok.ru

Česká republika
		
		
		
		

		

Hermle Česká republika
organizační složka
pobočka Praha, Česká
republika
www.hermle.cz

USA
		
		
		

Hermle Machine Co. LLC
Franklin / WI, USA
www.hermlemachine.com
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